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 انًهخص
قام الثاؼس تإظشاء ذذسٗثاخ علىٔ ظِىاص هررىشغ ل ىَق عبقىح ترغىل٘ظ هراّهىاخ هرذسظىح  ىٖ  

ٌ٘ىح لِىزٍ الفلال٘ىح هىي دّى ا بىبم تالوغىاساخ الؽشم٘ىح الويلْتىح  ىٖ أشٌىاء أشٌاء أداء الوشاؼل الف

ىىا لوشؼلىىح الشهىىٖ ّالشهىىٖ  لة ف أ ىف ٌُىىا  قلىىح  ىىٖ  األداء للوشاؼىىل الفٌ٘ىىح لِىىزٍ الفلال٘ىىح ّبرْلة

اعرخذام الْعائل ّاألظِضج الرٖ ذشذثظ تاألداء الوِاسٕ ّالرك٘ف اللرثٖ ّاللضلٖ الوشذثظ تِىزا 

ٍة األظِضج  لزا لعى  الثاؼىس للىٔ ذرىٌ٘ا ظِىاص ل ىَق عبقىح تريىْٗش الرىْج األداء عٌ ذ اعرخذام هصل ُز

ٍة الوعىكلح الللو٘ىح  الخالح ّالوغاساخ الؽشم٘ح لوشؼلرٖ ّضىا الشهىٖ ّالشهىٖ هىي اظىل ؼىل ُىز

 الرٖ ذؽذ هي ا ًعاص الشقٖ لِزٍ الوغاترح.

Abstract 

 The researcher was made a trainings on proposal device relative 

with graduated resistances during the technical stages performance of the 

activity without any infraction to the required locomotive way, specially 

the throwing stage , but there is fewness in using equipments and devices 

relates with skillful performance and neuromuscular adaptation correlates 

with this performance when utilize these equipment. So the researcher 

was run to a device technique correlates to develop the special force and 

locomotor ways in both throwing position and the throwing stages to 

solve this scientific trouble that limits the digital achievement of this 

competition. 
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 انثاب األًل

 انتؼرٌف تانثسج -1

 انًمذيح ًأىًٍح انثسج: 1-1

 لال٘ح سهٖ الرشص هي  لال٘اخ اللاب الغاؼح ّالو٘ذاى الرىٖ ذورىاص تالرىلْتح      

ح األداء ّالرىىىىذسٗة  ِىىىىٖ ذلروىىىىذ علىىىىٔ الكص٘ىىىىش هىىىىي الور ٘ىىىىشاخ الثذً٘ىىىىح هىىىىي ًاؼ٘ىىىى

 ّالثاْٗه٘كاً٘ك٘ح تِذف ذؽر٘ق ا ًعاص. 

ىا هىي ذىذسٗثاخ الشهىٖ ّبالىح      ا هِوة لرذ ألثؽد ذوشٌٗاخ الرْج الخالح ظىضءة

الؽذٗس هٌَ ّقذ ذيْسخ ّعائل ذذسٗة الرْج الخالح ّأظِضذِا  لررثػ العضء األُن 

 ٘ح الر ش٘ش اللالٖ الوثاشش علٔ ا ًعاص.للرذسٗة هي ًاؼ

ذلذ ذوشٌٗاخ الرْج الخالح هي الْعائل الرذسٗث٘ح الشئ٘غح لرؽغ٘ي هشاؼىل أداء     

ا أعاعى٘ةا  الشهٖ هي ببم ذيْٗش اللضبخ اللاهلىح  لر ألىثؽد ُىزٍ الروشٌٗىاخ ظىضءة

هاج الرشص   ضبة عي الرىذسٗثاخ األبىشٓ  هىي اظىل أى ٗكىْى الرى ذسٗة  ٖ ذذسٗة سق

 هركاهبة هي مل العْاًة الثذً٘ح ّالوِاسٗح.

لىف ذيىىْٗش األداء  ّذؽغىىٌَ٘  ىىٖ األداء ٗكىىْى هشذثيةىىا ترلضٗىىض الرىىذسج الثذً٘ىىح  

ّالعشّط الو٘كاً٘ك٘ح  ُّزا ٗلٌٖ ذٌف٘ز األداء ترْا ق عىالٖ ّاًغى٘ات٘ح ظ٘ىذج بىبم هىذج 

  لزلك ٗعة ّضا قر٘شج هي الْقد  لىف هي الضشّسٕ صٗادج قْج اللضبخ الخالح

ذىىذسٗثاخ للرىىْج ّأشىىكالِا ّ رةىىا لىىرداء الوِىىاسٕ  هىىي أظىىل أىض هىىذج الىىررل  اللضىىلٖ 

 ّمصا رَ أمصش  لال٘ح  ّذٌف٘ز ها هيلْب هٌِا  ٖ الوٌا غاخ أّ الغثاقاخ.

لىف اعرخذام األظِىضج الوغىاعذج  ىٖ ذٌف٘ىز ذىذسٗثاخ األداء الوِىاسٕ الورىؽْب  

ا هِوة  ٍة األظِضج ذلروىذ علىٔ ترؽغي الرْج  ألثػ أهشة ا  لر لىف  لعذاد الرذسٗثاخ ّ رةا لِز

لذراى األداء  ّعلٔ الركاهل  ىٖ الرىْج  اللضىل٘ح  ّٗكىْى العىشط األعىاط لرى ش٘ش الرىْج 

 الخالح ُْ ذخر٘  ذوشٌٗاخ لوشاؼل أداء الشهٖ.

 يشكهح انثسج: 1-2

لٖ ّذؽر٘ىق  لال٘اخ سهٖ الرشص هي الفلال٘اخ الرىٖ ذريلىة ذْا ىق ؼشمىٖ عىا     

الرىىىْاصى ّالرىىىشاتظ تىىى٘ي هشاؼلِىىىا الفٌ٘ىىىح ألظىىىل ذؽر٘ىىىق الركاهىىىل  ىىىٖ األداء الوِىىىاسٕ 

ىا أًىْا   ّالو٘كاً٘كٖ لِا  ُّزا ٗريلة ذكىاهبة  ىٖ ذيىْٗش الرىذساخ الخالىح ّبرْلة

الرْج الخالح الرٖ ذلذ الوفراغ الشئ٘ظ لِزا الركاهل  ّقذ اقعرخذهد اللذٗذ هي الْعائل 

ُرود  ٖ ذيْٗش ُىزٍ الرىذساخ ل  أىف رلىك لىن ٗلثىٖ اليوىْغ لرؽر٘ىق ّالرذسٗثاخ الرٖ ا

الرو٘ىىض عشت٘ةىىا ّدّل٘ةىىا ّأعىىْ٘ٗةا  ّهىىي ظِىىح أبىىشٓ لىف ا تىىذا   ىىٖ الرىىذسٗة ّاتركىىاس 

األظِضج هي الوريلثاخ الرٖ ذٌغعن ّالررذم الؽالىل  ىٖ اللول٘ىح الرذسٗث٘ىح  ىٖ اللىشا  

 ىٖ ذىذسٗثاخ الرىْج الخالىح هىي بىبم لِزٍ الللثىح  ّقىذ أؼىظ الثاؼىس تْظىْد هعىكلح 

ذعشترىىَ الو٘ذاً٘ىىح اليْٗلىىح هىىا ُىىزٍ الفلال٘ىىح ً عثةىىا ّهىىذستةام  ّذىىرلخ  ُىىزٍ الوعىىكلح 

تْظىىْد ؼىىذّد ّهغىىرْٓ لِىىزٍ الفلال٘ىىح  ىىٖ اللىىشا    ٗوكٌىىَ ذخيِ٘ىىا  ُّىىزا هىىا ظلىىل 

 ا ًعاص   ٗشقٖ للىٔ الوغىرْٓ اللشتىٖ  ّاٙعىْٕ٘  ّاألّلوثىٖ  لىزا لعى  الثاؼىس للىٔ
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اعىىرخذام ظِىىاص ذىىذسٗثٖ هررىىشغ لىىَ عبقىىح ترغىىل٘ظ هراّهىىاخ هرذسظىىح  ىىٖ أشٌىىاء أداء 

الوشاؼل لِزٍ الفلال٘ح هي دّى ا ببم تالوغاساخ الؽشم٘ىح الويلْتىح  ىٖ أشٌىاء األداء 

ا لوشؼلرٖ ّضا الشهٖ ّالشهٖ  لر ٗلررذ الثاؼس أىف ُزا العِاص لن ٗغرخذم  ّبرْلة

٘٘ي عىاترةا  ّأساد الخىْف  ىٖ ُىزٍ الذساعىح  لْضىا  ٖ ذذسٗثاخ سهاج الرشص اللىشاق

ؼلْم علو٘ىح ّذيث٘ر٘ىح لْاؼىذج هىي الوعىامل الرذسٗث٘ىح الرىٖ ذؽىذ هىي ا ًعىاص اللشاقىٖ 

لِزٍ الللثح  علٔ الشغن هي لىف ٌُا  ذذسٗثاخ هلروذج لبعث٘ي اللىشاق٘٘ي  ل ف أىف ٌُىا  

ء الوِىىاسٕ ّالرك٘ىىف اللضىىلٖ قلىىح  ىىٖ اعىىرخذام الْعىىائل ّاألظِىىضج الرىىٖ ذىىشذثظ تىىاألدا

ّاللرثٖ الوشذثظ تِزا األداء عٌىذ اعىرخذام هصىل ُىزٍ األظِىضج  لىزا لعىث الثاؼىس للىٔ 

ذرىٌ٘ا ظِىاص را عبقىح تريىىْٗش الرىْج الخالىح ّالوغىىاساخ الؽشم٘ىح لوشؼلرىٖ ّضىىا  

الشهٖ ّالشهٖ  هي اظل ؼل ُزٍ الوعكلح الللو٘ح الرىٖ ذؽىذ هىي ا ًعىاص الشقوىٖ لِىزٍ 

 للعثاب. الوغاترح

 أىذاف انثسج: 1-3

 ذرو٘ن ّلعذاد ظِاص هررشغ لشهٖ الرشص. .1

الرلىىشف علىىٔ ذىى ش٘ش الرىىذسٗة علىىٔ ُىىزا العِىىاص  ىىٖ ذيىىْٗش تلىى  الور ٘ىىشاخ  .2

 الثاْٗه٘كاً٘ك٘ح قثل ا ًيب  ّتلذٍ  ّهشؼلرٖ ّضا الشهٖ ّالشهٖ.

 فرض انثسج: 1-4

لذٕ  ٖ الور ٘ىشاخ ذْظذ  شّ  راخ د لح لؼرائ٘ح ت٘ي ا برثاسٗي الرثلٖ ّالث .1

 الثاْٗه٘كاً٘ك٘ح ّا ًعاص لوعوْعح الثؽس.

 يداالخ انثسج: 1-5

 هعوْعح هي  عثٖ سهٖ الرشص للعثاب. انًدال انثشري: 1-5-1

 2114./1/3ّل اٗح  1/12/2112للوذج هي  :انًدال انسيانً 1-5-2

 .العادسٗح –مل٘ح الرشت٘ح الشٗاض٘ح  –ظاهلح ت ذاد  :انًدال انًكانً 1-5-3

 

 انثاب انثانً

 انذراضاخ اننظرٌح  -2

 :األخيسج انًطاػذج فً انتذرٌة2-1

لىف اعىىىرخذام األظِىىىضج الو٘كاً٘ك٘ىىىح للوعىىىا خ الؽشم٘ىىىح ّالوِىىىاساخ ّاألللىىىاب   

الشٗاض٘ح الوخرلفح  ذلٌٖ ذرو٘ن األظِضج الخالح توؽاماج الؽشمح تاعىرخذام الرىْاً٘ي 

                 الر٘اعىىىاخ الذق٘رىىىح الرىىىٖ ذىىى شش علىىىٔ الف٘ضٗائ٘ىىىح  ٗعىىىاد ؼلىىىْم ّذيث٘رىىىاخ هىىىا طىىىش 

                   . األداء تعىىىىكل هثاشىىىىش ُّىىىىٖ ذِىىىىرن تإؼىىىىذاز الريىىىىْس تاعىىىىروشاس هىىىىي دّى ذْقىىىىف

(Abwurftech, 1997: 305-308)  ىىٖ اًّٙىىح األب٘ىىشج ذشاتيىىد هىىا الريىىْس ّ

ظ٘ىىا ظذٗىىذج الرىىٌاعٖ تعىىكل مث٘ىىش  ًرىىاض األظِىىضج ًأظِىىضج الرىىذسٗةم ّّعىىائل ذكٌْلْ

ّهريْسج ذفٖ تالوريلثىاخ الورضاٗىذج  ٗعىاد للوغىاعذج  ىٖ الرللى٘ن ّذىذسٗة  ضىبة عىي 

الررىىْٗن للؽشمىىاخ الشٗاضىى٘ح الوخرلفىىح  لر ّلىىلد الررىىو٘واخ الٌِذعىى٘ح  ىىٖ الوعىىام 
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أمصىش  - ىٖ ّقىد قشٗىة–الشٗاضٖ ببم األلف٘ح الصالصىح  ىٖ دّم هصىل ألواً٘ىا ا ذؽادٗىح 

شاف الٌِذعح الشٗاض٘ح  ٖ الوعا خ الشٗاضى٘ح الوخرلفىح م ظِاص هرون ألغ01هي ً

 ّبالح اللاب الرْٓ ّهي ضوٌِا  لال٘اخ الشهٖ ًسهٖ الرشص  ّالويشقح  ّالصرىلم

(Nettet, 1990)  اى األلف٘ح الصالصىح اذغىود تا ًعىاصاخ الللو٘ىح ّبالىح  ىٖ الوعىام

اظىح للىٔ اعىرؽذاز الركٌْلْظٖ ّالٌِذعح الشٗاض٘ح  كلوىا صادخ الوللْهىاخ صادخ الؽ

ّعىىائل ذكٌْلْظ٘ىىح ظذٗىىذج هىىا اعىىرؽذاز ذلىىك الْعىىائل العذٗىىذج ذىىضداد الوللْهىىاخ الرىىٖ 

ًؽرل علِ٘ا ّلرذ ظِشخ الٌرىائط اى اعىرخذام الركٌْلْظ٘ىا ذى شش علىٔ ذللىن الوِىاساخ 

                           الشٗاضىىىىىىى٘ح ّا سذرىىىىىىىىاء تاللول٘ىىىىىىىح الرلل٘و٘ىىىىىىىىح ّالرذسٗث٘ىىىىىىىىح موىىىىىىىا اًِىىىىىىىىا ذلوىىىىىىىىل 

الوللىىىىن ّالوىىىىذسب علىىىىٔ ذؽر٘ىىىىق األُىىىىذاف الرلل٘و٘ىىىىح ّالرذسٗث٘ىىىىح تكفىىىىاءج  ذغىىىىاعذّ

مل هي الورىاٗ٘ظ الو لْ ىح  موا غ٘شخ ذكٌْلْظ٘ا   (Wrad, 1991:117-120)ّٗغش

ّالوكاى هوا أدٓ للٔ ذراسب الوغىا اخ تى٘ي الللوىاء ّالىذّم ّلِىا برائرىِا الوو٘ىضج 

اللالو٘ىىح ّهعىىا خ الثؽىىس الللوىىٖ  ّآشاسُىىا الثل٘ىىذج الوىىذٓ علىىٔ ا ًعىىاصاخ الشٗاضىى٘ح

ّلكىىي هىىي الوبؼىىع اى هلتىىن ا مرعىىا اخ الللو٘ىىح ّاألتؽىىاز الركٌْلْظ٘ىىح ّالٌِذعىىح 

الشٗاضىى٘ح ذشمىىضخ  ىىٖ تلىى  الىىذّم لذسظىىح اًِىىا عىى٘يشخ علىىٔ طشٗىىق ا  ىىادج هٌِىىا 

ّبالىىح علىىٔ الوغىىرْٓ الشٗاضىىٖ ا ّلوثىىٖ ّاللىىالوٖ ّتىىزلك ألىىثؽد هعىىكلح ًرىىل 

ٔ الذّم الٌاه٘ىح ذلرشضىِا الكص٘ىش هىي الولْقىاخ الرىٖ ذؽرىاض للىٔ الٌِذعح الشٗاض٘ح لل

الوضٗذ هي اللٌاٗح الثال ح ّماى ٗشاد هٌِا الرخلف ّالرخلف الركٌْلْظٖ ّعذم الوؽاّلح 

ؼرىىٔ لوعىىشد الرفك٘ىىش  ىىٖ الوؽاّلىىح.ّتالرالٖ اشىىش تضٗىىادج علىىٔ الرخلىىف الشٗاضىىٖ ُّىىزا 

تؽىْز للريىْٗش ّلًوىا للىٔ هعىامل  ٗشظا  رظ للٔ عىذم ّظىْد اتركىاساخ أّ الرخلف  

الروْٗىىل أٗضىىا. لرىىذ ألىىثؽد الٌِذعىىح الشٗاضىى٘ح عرىىة ًتىىن الوللْهىىاخ  ىىٖ الوعىىام 

لوا ذرذهَ هي  (Losch, 1994: 66-96) . الشٗاضٖ عْاء الرلل٘وٖ هٌِا أّ الرذسٗثٖ

دعىىن مث٘ىىش  ىىٖ لظىىشاء ّذٌف٘ىىز اللول٘ىىاخ الوخرلفىىح ّهغىىاعذج الوللىىن ّالوىىرللن ّالوىىذسب 

ّمىىل هىىي لِىىن لىىلح  ىىٖ اللول٘ىىح  ىىٖ اللول٘ىىح الرلل٘و٘ىىح ّالرذسٗث٘ىىح  ىىٖ ما ىىح  ّالوشتىىٖ

األًعيح ّالرشاساخ الرٖ ذريلثِا اللول الشٗاضٖ ها ضشّسج ا  ادج هٌِا لخلىق ظ٘ىل 

هىىي الشٗاضىى٘٘ي األتيىىام ّٗوكىىي تْعىىاطرِا ذؽر٘ىىق لىىؽح ّذكاهىىل ّعىىشعح الؽرىىْم 

ّذرل٘ىىل الِىىذس الوىىادٕ ّذٌو٘ىىح علىىٔ الوللْهىىاخ . ّتالرىىالٖ ذؽغىى٘ي الخىىذهاخ الورذهىىح 

الرذساخ ا تذاع٘ح الشٗاض٘ح لذٓ الوللىن ّالوىرللن ّالوىذسب ّذلوىل علىٔ لهىذاد الوللىن 

ّالوذسب ت دّاخ ّأظِضج ذغاعذ علىٔ عىِْلح ذْلى٘ل الوللْهىاخ ذرخاطىة  ٘ىَ امثىش 

عىىذد هىىي ذلىىك الؽىىْاط هوىىا ٗضىىفٖ هرلىىح ّذعىىْٗرا علىىٔ ذللوىىَ هىىي ظِىىح ّٗفىىرػ أهاهىىَ 

ال٘ة الرللىى٘ن الوفضىلح لذٗىىَ  ضىب عىىي ذٌْٗىا هص٘ىىشاخ الىرللن  ضىىبة عىىي اللذٗىذ هىىي أعى

ذوكىى٘ي الوىىرللن هىىي ا عروىىاد علىىٔ الىىزاخ ّذٌو٘ىىح هِىىاساخ الىىرللن ّالرىىذسٗة الىىزاذٖ 

ّذيىىْٗش األداء تِىىذف ذؽر٘ىىق هلىىاٗ٘ش العىىْدج الخالىىح تىىَ ّذؽر٘ىىق هثىىذأ الوشًّىىح  ىىٖ 

 م25. ًؼغي  د.خ: ث٘حالرلل٘ن ّالرذسٗة ّذرون الثشاهط الرلل٘و٘ح ّالرذسٗ
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 أىًٍح اضتخذاو األخيسج انسذٌثح فً انتذرٌة 2-2

ٗغري٘ا الوذسب الشٗاضٖ ا  ادج الكاهلح هي الررٌ٘ح الؽذٗصح ّالوريْسج  ٖ  

أظِضج الرذسٗة ّاألظِضج الركٌْلْظ٘ح األقبشٓ الرٖ ٗوكي ا  ادج هٌِا تيشٗرح هثاششج 

٘ي  ٖ الوغرْٗاخ اللالو٘ح لزا ماى علَ٘ اى  ٖ عول٘ح الرذسٗة لبسذراء ترذساخ البعث

ٗيلا علٔ مل هغرعذاخ اللرش ّاى ٗيْس قذساذَ الولش ٘ح ّاى ٗؽرل علٔ 

الذّساخ الللو٘ح الو للح لزلك.ّلر لةىف الررٌ٘ح الؽذٗصح  ٖ إٔ هعام هر ٘شج ت٘ي ْٗم 

 (Syvester, 1996: 26-27)  :ّل٘لح ّظة علٔ الوذسب اللشتٖ هشاعاج ها ٗ ذٖ

للٌاٗىىىح ترصر٘ىىىف أًفغىىىِن  ىىىٖ الىىىذّساخ الو لىىىلح لرعىىى ٘ل األظِىىىضج تاعىىىرخذام ا .1

الكْهث٘ىىْذش للىىٔ ظاًىىة الرلىىشف علىىٔ الررٌ٘ىىاخ الؽذٗصىىح األقبىىشٓ ّبالىىح  ىىٖ 

 هعا خ الرذسٗة.

ضشّسج عٌاٗح ا ذؽاداخ الشٗاض٘ح ّالعِىاخ الوخررىح تلوىل دّساخ ذ ُ٘ل٘ىح  .2

 لزلك أعْجة توا ٗؽذز  ٖ اللالن.

وىىذست٘ي ّبالىىح هىىذستٖ الوغىىرْٗاخ اللالو٘ىىح ّالوٌرخثىىاخ ضىىشّسج ذصر٘ىىف ال .3

الْطٌ٘ىىح علىىٔ مىىل هىىا ُىىْ ظذٗىىذ  ىىٖ عىىالن الكْهث٘ىىْذش ّالرىىذسٗة ّعلىىٔ شىىثكح 

 الوللْهاخ ا ًرشً٘د لبطب  علٔ العذٗذ  ٖ اللالن.

ألىىثؽد هواسعىىح الشٗاضىىح هيلىىة أعىىاط لعو٘ىىا الشٗاضىى٘٘ي ّبالىىح علىىٔ  

ٙلىىح ّّعىىائل الركٌْلْظ٘ىىح الؽذٗصىىح هؽىىل عوىىل الرىىذسٗة الؽذٗصىىح تلىىذ اى ؼلىىد ا أظِضج 

ا ًغىىاى ّؼىىذخ هىىي ؼشمرىىَ ّطاقرىىَ تلىىذ اى شثىىد اى الشٗاضىىح ذرىىْٕ ظِىىاص  

 الوٌاعح  ٖ العغن ّلْقاٗح هي هلتن األهشاف

 ضشّسج ا  ادج هٌِا بلق ظ٘ل هي الشٗاض٘٘ي األتيام. .4

 .ٗوكي تْعاطرِا ذؽر٘ق لؽح ّذكاهل ّعشعح الؽرْم علٔ الوللْهح الذق٘رح .5

ذوك٘ي الورللن هي ا عرواد علٔ الزاخ ّذٌو٘ح هِاساخ الرللن الزاذٖ  ِٖ عىبض  .6

ىىىا لكص٘ىىىش هىىىي األهىىىشاف ّالرعىىىُْاخ مالغىىىوٌح ّالٌؽا ىىىح ّذؽغىىى٘ي مفىىىاءج  أٗضة

األظِضج الذابل٘ح ّّظائفِا مالرلة ّالشئر٘ي ّاللضىبخ ّالوفالىل ّاألستيىح 

ظٖ هىي الٌاؼ٘ىح الفٌ٘ىح ّض ظ الذم  ّذرو٘ض ُزٍ ا برشاعاخ تىالريْس الركٌْلىْ

ّ ىىق أبىىش الريىىْساخ ّهفىىاُ٘ن الرىىذسٗة الؽذٗصىىح ّذلوىىل هلتوِىىا ضىىذ أًىىْا  

هخرلفح هي الوراّهاخ ؼ٘س ذْظذ ذرو٘واخ ذلول تالوراّهىح اللضىل٘ح ّالزاذ٘ىح 

إٔ هراّهح اللضبخ تلضِا الثل  لرخشض ًاذط ؼشمىٖ علىٔ شىكل ذوشٌٗىاخ 

اخ ذلروىىذ علىىٔ هراّهىىح سٗاضىى٘ح لرف٘ىىذ ظو٘ىىا عضىىبخ العغىىن ٌُّىىا  ذرىىو٘و

ذ علىىٔ هراّهىىح األ شرىىام األ شرىىام الوٌضلرىىح علىىٔ قْاعىىذ ّذرىىو٘واخ أقبىىشٓ ذلروىى

 (Bosce, 2002: 180-182)ح. ا عيْاً٘

 فٌائذ األخيسج انرٌاضٍح انًصنؼح: 2-3

 األظِضج ذليٖ ًاذط ؼشمٖ أ ضل  عر بم ظو٘ا أضب  العِاص ّصّاٗاٍ.  .1

ف الرىذسٗة ّهى شش لرؽر٘ىق األغىشاف الوشظىْج األظِضج ذقلّذ هر٘اعا ؼر٘ر٘ا لِذ .2

  ٖ العِذ ّالْقد
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لىف ُزٍ األظِضج ذ هي  لال٘ح الرذسٗة ّذضٗىذ هىي ا دسا  ّا عىر٘لاب العىاهل  .3

  ٖ األداء الؽشمٖ هوا ٌٗلكظ لٗعاتةا علٔ الرراتا الوشظْج هي الرذسٗة 

ذ الرذسٗة علٔ ُىزٍ األظِىضج ذؽىذز األظِىضج ذؽىذز الريىْساخ الوشغْتىح عٌى .4

البعث٘ي ّضىواى الْلىْم للىٔ أُىذاف الرىذسٗة الويلْتىح ّذغىاعذ  ىٖ ذٌو٘ىح 

ّذيىىْٗش الرىىْج اللضىىل٘ح ّغ٘شُىىا هىىي الرىىفاخ الثذً٘ىىح األعاعىى٘ح  ىىٖ اقىىل ظِىىذ 

 ّاقرش ّقد.

األظِىىضج ذغىىاعذ علىىٔ امرغىىاب الرىىفاخ الثذً٘ىىح ّالؽشم٘ىىح الورعىىاتِح ليث٘لىىح  .5

 األداء تيشٗرح أعِل ّه قرح راذ٘ةا.

ا عىىي الولىىل  الرىىذسٗة علىىٔ  .6 األظِىىضج ٗضىى٘ف عٌرىىش الرعىىْٗق للرىىذسٗة تل٘ىىذة

 . ًؼغاً٘ي  شثكح الوللْهاخ الذّل٘حمّا ظِاد

 

 انثاب انثانج

 ينيدٍح انثسج ًإخراءاتو انًٍذانٍح:-3

 ينيح انثسج: 3-1

لىف طث٘لىىح هعىىكلح الثؽىىس ذؽىىرن علىىٔ الثاؼىىس اعىىرخذام هىىٌِط الثؽىىس الوبئىىن      

اعروذ الثاؼس الوٌِط الرعشٗثٖ الزٕ ٗلذ "هؽاّلىح ج  لزا لرؽر٘ق أُذاف الثؽس الوشظْ

لضىثظ مىل اللْاهىىل األعاعى٘ح الوىى ششج  ىٖ الور ٘ىىش أّ الور ٘ىشاخ الراتلىىح  ىٖ الرعشتىىح 

هاعذا عىاهبة ّاؼىذاة ٗىرؽكن  ٘ىَ الثاؼىس ّٗ ٘ىشٍ علىٔ ًؽىْ هلىّ٘ي تررىذ ذؽذٗىذ ّق٘ىاط 

ا   م55: 2114٘غىٖ  ً العىْ  ّالكثذ ش٘شٍ  ٖ الور ٘ش أّ الور ٘شاخ الراتلىح" هغىرخذهة

 م.1ذرو٘ن الوعوْعح الْاؼذج راخ ا برثاس الرثلٖ ّالثلذٕ  موا هث٘ي  ٖ العذّمً

 (1اندذًل)

 ٌثٍن انتصًٍى انتدرٌثً نهثسج
 

 

 ػٍنح انثسج: 3-2

لىف اللٌ٘ىىىح الرىىىٖ ٗخراسُىىىا الثاؼىىىس ُىىىٖ الرىىىٖ ذؽىىىذد طث٘لىىىح أُىىىذاف الثؽىىىس     

 ِٖ"لظشاء ٗغرِذف ذوص٘ل الوعروىا األلىلٖ تؽرىح أّ هرىذاس هؽىذّد هىي الوفىشداخ 

س  ّرلىىك الرىىٖ عىىي طشٗرِىىا ذ بىىز الر٘اعىىاخ أّ الث٘اًىىاخ الورللرىىح تالذساعىىح أّ الثؽىى

ل ىىشف ذلوىى٘ن الٌرىىائط الرىىىٖ ٗىىرن الرْلىىل للِ٘ىىا هىىىي اللٌ٘ىىح علىىٔ الوعروىىا األلىىىلٖ 

لزا ابراس الثاؼس أ ىشاد عٌ٘ىح  م255: 1555  ًعبّٕ ّساذة  الوغؽْب هي اللٌ٘ح"

م 12الثؽىىس تاليشٗرىىح اللوذٗىىح هىىي البعثىى٘ي العىىثاب لشهىىٖ الرىىشص ّالثىىال  عىىذدُن ً

 ا برثاس الثلذٕ الور ٘ش الوغررل ا برثاساخ  الرثل٘ح الوعوْعح

 الثذً٘ح ّالو٘كاً٘ك٘ح  الرعشٗث٘ح
سٗة الرذسٗثاخ علٔ ظِاص الرذ

 الوررشغ 
 الثذً٘ح ّالو٘كاً٘ك٘ح 
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%م 111اب الرىْٓ  ىٖ هؽا تىح دٗىالٔ ّٗعىكلْى ً عثةا ٗوصلْى ا ذؽىاد الفشعىٖ ألللى

م 0هي هعروا الثؽس األللٖ  ّذن ابر٘اس اللٌ٘ح الرعشٗث٘ح تاليشٗرىح اللعىْائ٘ح علىٔ ً

م  عثى٘ي  ّأظىشٓ الثاؼىس الرعىىاًظ 4 عثى٘ي ّأقظشٗىد الرعشتىح ا عىريبع٘ح علىىٔ ً

ط الثؽىىس  للٌ٘ىىح الثؽىىس الرعشٗث٘ىىح  ىىٖ الور ٘ىىشاخ الرىىٖ قىىذ ٗكىىْى لِىىا ذىى ش٘ش علىىٔ ًرىىائ

 ّاشرولد ُزٍ الور ٘شاخ: اليْم  ّالْصى  ّاللوش.

 ًضائم خًغ انًؼهٌياخ ًاألخيسج ًاألدًاخ انًطتخذيح فً انثسج: 3-3

اعىىرلاى الثاؼىىس توعوْعىىح هىىي األظِىىضج ّاألدّاخ ّّعىىائل ظوىىا الوللْهىىاخ      

ث٘ىق الضشّسٗح  ذوام هريلثاخ الثؽس  ٖ ا برثاساخ ّالر٘اعاخ ّظوىا الث٘اًىاخ ّذي

ُىىٖ " الْعىىائل الرىىٖ هىىي ببلِىىا ٗغىىري٘ا الثاؼىىس ظوىىا هفىىشداخ الوىىٌِط ّغ٘شُىىا  ّ

الث٘اًىىاخ ّؼىىل الوعىىكلح لرؽر٘ىىق أُىىذاف الثؽىىس هِوىىا ماًىىد ذلىىك األدّاخ هىىي ت٘اًىىاخ 

م273: 1555. ًؼغاً٘ي  ّعٌ٘ح ّأظِضج"
 
 

 ًضائم خًغ انًؼهٌياخ:  3-4

o .الورادس ّالوشاظا اللشت٘ح ّاألظٌث٘ح 

o ر٘ح.الوراتلح العخ 

o .ا برثاساخ ّالر٘اعاخ 

o .شثكح الوللْهاخ الذّل٘حًا ًرشً٘دم 

 األخيسج ًاألدًاخ انًطتخذيح فً انثسج:3-5

o .ظِاص ذذسٗة ه٘كاً٘كٖ هررشغ 

o ظِاص ق٘اط الرْج الوغليحًهٌرح قْجم 

o ظِاص لر٘اط اليْم ّالْصى 

o ً ًْ عاعح ذْق٘دDiamondً م2م عذد 

o ً ًْ  ماه٘شا ذرْٗش ٗاتاً٘ح الوٌعExilimً ص/زم 311م راخ عشعح 

o ً م ن لٌٖ٘ الوٌع  2م صًح 6أقشاص عذد 

o .ٖششٗظ ات٘  لرؽذٗذ بيْط قيا  الشه 

 يٌاصفاخ اندياز انًمترذ: 3-6

ذن ذرو٘ن العِاص الرذسٗثٖ الوررشغ هي قثل الثاؼس لريْٗش الرْج الخالح لىذٓ      

  عثٖ سهٖ الرشص ّرلك ُذف الثؽس.

ادج الؽذٗذ عِلح ا ًيْاء  لر ماى ُزا العِىاص علىٔ ّذن لٌا ُزا العِاص هي ه     

م هرىىش ّٗشذكىىض علىىٔ شىىبز سمىىائض هرؽشمىىح لةلىىٔ األعلىىٔ 2.5شىىكل دائىىشج قيشُىىا ً

ّاألعفل تؽغة طْم البعة ّلِىا قاعىذج عىفلٔ ذصثىد  ىٖ األسف هىي شىبز أهىامي  

ّالعِىىاص دائىىشٕ العىىكل ذصثىىد عل٘ىىَ قاعىىذج هرؽشمىىح علىىٔ ععىىبخ قاتلىىح للؽشمىىح ٗوٌ٘ىىا 

ّٗغىىاسا إٔ لرهىىام ّالخلىىف ؼغىىة ؼشمىىح سهىىٖ الرىىشص ّلِىىا هرىىث  هرؽىىش  ؼغىىة 

طْم رسا  الشاهىٖ ّ ىٖ األعلىٔ الراعىذج ْٗظىذ هكىاى لرصث٘ىد األّصاى ّصٗادذِىا ُّىٖ 

هصثرىىح تؽغىىة ؼاظىىح الشٗاضىىٖ ّؼغىىة شىىذج الروىىشٗي  ّذكىىْى ُىىزٍ الراعىىذج هغىىري٘لح 

م عىن ذرؽىش  11م عىن ّطىْم هصثىد األّصاى 15ًم عىن ّعىشف 31ًالعكل تيىْم ً
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علىىٔ أستلىىح ععىىبخ هصثرىىح اشٌىىاى  ىىٖ األهىىام ّاشٌىىاى  ىىٖ الخلىىف ّذرؽىىش  علىىٔ عىىكح 

ؼذٗذٗح دائشٗح هصثرح هي دابل الىذائشج ّباسظِىا  ّٗغىري٘ا الشٗاضىٖ ذؽشٗىك الراعىذج 

علٔ ُزٍ الغكح تكل عِْلح ّاًغ٘ات٘ح ُّزٍ الؽشمح ذعثَ ؼشمح سهٖ الرشص  ّٗكىْى 

م دسظىىىح ّؼغىىىة الر٘اعىىىاخ 45-30لويلْتىىىح هىىىي ًاسذفىىىا  العِىىىاص ؼغىىىة الضاّٗىىىح ا

 العغو٘ح للشٗاضٖ.

قىىىام الثاؼىىىس تررىىىو٘ن ُىىىزا العِىىىاص تلىىىذ اعرعىىىاسج اللذٗىىىذ هىىىي الخثىىىشاء ّرّٕ      

ا بررىىاص
ً*م
ىىا اى الثاؼىىس ُىىْ اؼىىذ أتيىىام اللىىشا   ىىٖ ُىىزٍ الفلال٘ىىح ّلىىَ بثىىشج  . علوة

 ذذسٗث٘ح  ٖ عول٘ح الرذسٗة ّهصل اللشا   ٖ عذج تيْ خ.

ى الِذف هي اعىرخذام ُىزا العِىاص لريىْٗش الرىْج الخالىح لشٗاضىٖ٘ سهىٖ ّما    

الرىىشص عىىي طشٗىىق ؼشمىىح العِىىاص  لر ٗرىىْم الشاهىىٖ تالىىذبْم دابىىل الىىذائشج شىىن هغىىك 

الراعذج تال٘ذ ال٘ؤٌ ّعول ؼشمح سهٖ علٔ الراعذج الوصثرىح علىٔ ُىزٍ الغىكح الذائشٗىح  

ٗىح للراعىذج الرىٖ ٗضىلِا الشاهىٖ  ىٖ ّٗوكي صٗادج شذج الروشٗي تإضا ح األّصاى الؽذٗذ

الراعذج ّتؽغة العذج الويلْتح ّٗغري٘ا الشاهٖ ذؽشٗك ُزٍ الراعذج ععشاخ الوشاخ 

للؽرىىْم علىىٔ الرىىْج الخالىىح تالىىزسا  الرىىٖ ذغىىاعذ علىىٔ الشهىىٖ ألتلىىذ هغىىا ح ّالرىىٖ 

 ذغاعذ علٔ ظلل الرشص ابف عٌذ الغثاقاخ ّرلك لكصشج الرذسٗة ّالركشاساخ.

البعىىة الرىىذسٗة علىىٔ ُىىزا العِىىاص تال٘ىىذٗي ال٘وٌىىٔ أّ ال٘غىىشٓ ّهىىي قثىىل ٗغىىري٘ا    

العٌغ٘ي  ُّزا العِاص ٗغاعذ الشٗاضٖ علٔ ذرل٘ل العِذ  ٖ الرىذسٗة ّا ًغى٘ات٘ح  ىٖ 

 الؽشمح ّالؽرْم علٔ أ ضل صاّٗح  ٖ سهٖ الرشص.

 

                  
ً*م
 .م3ٌٗتش: الولؽق ً 
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 (1انشكم )

 ٌٌضر اندياز انًطتخذو فً انثسج

 :يكٌناخ اندياز 3-6

o ِمم  ّموىا هْضىؽح 2.5اص هي دائشج هي الؽذٗذ الويىْٕ قيشُىا ًٗر لف الع

 م23 ٖ العكل ً

o  ٖشبز سمائض هصثرح  ٖ األسف قاتلح لبسذفا  ّا ًخفاف  ّموىا هْضىػ  ى

 م.24العكل ً

o   قاعىىذج هرؽشمىىح  هصثرىىح علىىٔ الىىذائشج الؽذٗذٗىىح ذؽرىىْٕ علىىٔ هرىىث  هرؽىىش

ألّصاى تؽغىىة طىىْم رسا  البعىىة  ّمىىزلك ذؽرىىْٕ علىىٔ قضىى٘ة لْضىىا ا

عىىنم ُّىىٖ 15عىىنم ّعشضىىِا 21ًعىىنم ّٗكىىْى طىىْم الوامٌىىح 11ًطْلىىَ ً

م ىىنم  ّموىىا هْضىىؽح  ىىٖ العىىكل 5هرىىٌْعح هىىي هىىادج الؽذٗىىذ  ّّصًِىىا ً

 م.25ً
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 (2انشكم )

 ٌٌضر دائرج ين انسذٌذ انًطٌي نهدياز انًصنغ
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 (3انشكم )

 ٌٌضر انركائس انتً ٌرتكس ػهٍيا اندياز انًمترذ

 

 

0
7

 
سم

 
 سم07

 سم07
0

7
 

سم
 



 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4انشكم )

 ٌٌضر انماػذج انًثثتح ػهى اندياز انًمترذ

 

 

 سم07

 سم52

 سم57

 سم57
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 إخراءاخ انثسج انًٍذانٍح: 3-8

 تسذٌذ االختثاراخ انًطتخذيح فً انثسج: 3-9

غىري٘ا الؽرىْم علىٔ أسقىام ٗلذ ا برثاس ّاؼذ هي أدّاخ الر٘اط هي ببلِا ذ 

ّلىف ُىىزٍ األسقىىام ذوصىىل هغىىرْٓ أداء الوخرثىىش لببرثىىاساخ  ّٗلٌىىٖ ا برثىىاس" "ق٘ىىاط 

: 1553. ًهؽعىْب  قذسج الفشد علٔ عوىل هلى٘ي ّ ىق ضىْاتظ ّلى٘  عول٘ىح دق٘رىح"

ّهي ببم ها ذرذم ٗلذ ا برثىاس الْعى٘لح الرىٖ هىي ببلِىا ٗوكىي الرلىشف علىٔ  م212

ىف لكل لىفح تذً٘ىح هعوْعىح هىي ا برثىاساخ الرىٖ ذر٘غىِا  ّذخرلىف هغرْٓ اللٌ٘ح  ّلة 

 ا برثاساخ هي لفح لةلٔ أقبشٓ ّموا ٗ ذٖ:

 انًتغٍراخ انثٌٍيٍكانٍكٍح 3-11

 أ. زاًٌح االنطالق :

ُٖ الضاّٗح الوؽرْسج ت٘ي الخظ األ رٖ الواس هي هشمض شرل الرشص قثل  

الرشص قثل ذش  ٗذ الشاهٖ ّتلذ  ذش  ٗذ الشاهٖ ها الخظ الْالل ت٘ي هشمض شرل

َة  ذن ق٘اعَ تعكل هثاشش تْعاطح الرؽل٘ل الؽشمٖ تاعرخذام تشًاهط  لؽتح هي ذشم

Konve. 

 
 (5انشكم )

 ٌٌضر زاًٌح اإلطالق

 ب. زاًٌح انٌضغ أً انشرًع أً انيدٌو:

ُٖ الضاّٗح الوؽرْسج ت٘ي الوؽْس اليْلٖ للرشص قثل ذشمَ ال٘ذ ها الخظ الزٕ    

 ي هشمض شرل الرشص أ ر٘ةا  ٖ اللؽتح ًفغِا.ٗوش ه
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 (6انشكم)

 زاًٌح انٌضغ أً انشرًع

 زاًٌح االتداه:ج. 

 صاّٗح ا ًيب  –ُٖ الفش  ت٘ي صاّٗح الْضا 

 
 (7انشكم )

 ٌٌضر زاًٌح االتداه

 د. ضرػح إطالق األداج :

ُْ هلذم الغشعح الوؽغْب هي قغوح هغا ح ا ًيب  الوؽغْتح هي لؽتح  

 الرشص هي ٗذ الشاهٖ لةلٔ ها تلذ ا ًيب  علٔ صهي ا ًيب .ذش  
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 (8انشكم )

 ٌٌضر ضرػح اإلطالق

ّقذ ّضا الثاؼس عبهاخ عامغح لسشادٗح  ٖ ًريح ظاًث٘ىح علىٔ هفرىل الىْس  لكىل 

البعث٘ي علٔ أعاط لًِا ًريح ا رشاض٘ح ذوصل هشمض شرىل العغىن ّمىزلك ًرىاط عامغىح 

لشم٘ح  الكرف  الوش ق  سع  ال٘ذ  الؽىْفم اعىرخذهد هعاتِح علٔ مل هي ًهفرل ا

ُزٍ الوللْهاخ للوغاعذج  ٖ ؼغاب الوللْهاخ الثاْٗه٘كاً٘ك٘ح تلذ ذؽْٗل الرْس لةلٔ 

أسقىىام تْعىىاطح الؽاعىىْب ّعىىي طشٗىىق ذرثلىىا ّسعىىن هغىىاساخ لِىىا  لر ذوصىىل اللبهىىاخ 

ٗش أ ىشاد اللٌ٘ىح الخي٘ح الرٖ ذغِل عول٘ىح لظىشاء اللول٘ىاخ الؽغىات٘ح البصهىح شىن ذرىْ

 تإعيائِن شبز هؽاّ خ قاًًْ٘ح لكل  عة.

 انتدرتح االضتطالػٍح: 3-11

قثل تريث٘ق الوٌِط الرذسٗثٖ تاعرخذام العِاص الوررىشغ  أظىشٓ الثاؼىس ذعشتىح     

. ًهؽعىىْب  ّؼغىى٘ي  اعىىريبع٘ح  "ُىىٖ ذعشتىىح هرىى شج هعىىاتِح للرعشتىىح الؽر٘ر٘ىىح"

عىريبع٘ح علىٔ عٌ٘ىح هىي هعروىا األلىل غ٘ىش لر ذن لظىشاء الرعشتىح ا  م35: 2112

عٌ٘ىىح الثؽىىس ّاشىىرولد اللٌ٘ىىح ا عىىريبع٘ح علىىٔ هعوْعىىح هىىي  عثىىٖ العىىثاب الىىزٗي 

م  عثىى٘ي   ىىٖ الغىىاعح الشاتلىىح 4ذىىذستْا علىىٔ  لال٘ىىح سهىىٖ الرىىشص  ّالثىىال  عىىذدُن ً

  ّذلىىذ ُىزٍ الرعشتىىح ذىىذسٗثاة عول٘ىىاة للْقىىْف 15/0/2113عرىش ٗىىْم ا شٌىى٘ي الوْا ىىق 

 ذقح علٔ الغلث٘اخ ّذب ِ٘ا  ٖ الرعشتح الشئ٘غح  ّذِذف للٔ:ت

 هلش ح هذٓ هبئوح ا برثاساخ أل شاد اللٌ٘ح. .1

 هلش ح هذٓ مفاءج  شٗق اللول الوغاعذ ّذْصٗا الْاظثاخ علِ٘ن. .2

الرْلىىل لةلىىٔ أ ضىىل طشٗرىىح ألداء ا برثىىاساخ  هىىي هْقىىا الوغىىعل ّالوغىىاعذ  .3

 ّالوخرثش.

 ضج ّاألدّاخ الوغرخذهح  ٖ ا برثاساخ. هذٓ لبؼ٘ح ّعبهح األظِ .4
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 هلش ح الْقد الوغر ش  لرٌف٘ز ا برثاساخ . .5

الْقْف علٔ الغلث٘اخ الرٖ قذ ذشا ق أداء ا برثاساخ ّاللول علٔ ذب ِ٘ىا  ىٖ  .6

 الرعشتح الشئ٘غح.

 اإلخراءاخ انًٍذانٍح: 3-11

 االختثاراخ انمثهٍح: 3-11-1

ّقىذ  21/0/2113م الغىاعح الراعىلح ترىاسٗ  أظشٗد ا برثاساخ الرثل٘ح  ٖ ذوا    

ذىىن ابىىز الوللْهىىاخ الخالىىح تلٌ٘ىىح الثؽىىس ّقثىىل لظىىشاء الرعشتىىح الشئ٘غىىح لر اعىىرخذم 

الثاؼىىس مىىاه٘شذٖ ذرىىْٗش األّلىىٔ للررىىْٗش هىىي األعلىىٔ ّالصاً٘ىىح شثرىىد تعاًىىة دائىىشج 

الشهٖ هىي ظِىح الىزسا  الشاه٘ىح شثرىد علىٔ ؼاهىل شبشىٖ ّذثلىذ عىي هٌررىف الىذائشج 

مهرىىش لر ذكىىْى عوْدٗىىح علىىٔ 1.15أهرىىاسم ّاسذفىىا  عذعىىرِا الث سٗىىح ً 11ا ح ًهغىى

هٌررف الذائشج الشهٖ ّذغعل ُزٍ الكىاه٘شا ؼشمىح الشاهىٖ هىي الثذاٗىح ّؼرىٔ الٌِاٗىح 

 ّمزلك ذْظذ هٌرح الرْج دابل الذائشج لولش ح قْج ض ظ الشظل٘ي عٌذ الشهٖ.

 

 انًنيح انتذرٌثً: 3-11-1

الرذسٗثٖ علٔ أ شاد عٌ٘ح الثؽس  تذ هي لذثا  اليشائق ّالْعىائل  عٌذ ذٌف٘ز الوٌِط    

الللو٘ح الغل٘وح هلروذٗي علٔ أعظ الرخي٘ظ لِزٍ اللول٘ح الرىٖ ٗعىة علىٔ مىل هىذسب 

 اى ٗيلا علِ٘ا عٌذ تٌاء الوٌاُط الرذسٗث٘ح لكل  لال٘ح سٗاض٘ح.

  تلىى  ّ ىىٖ  لال٘ىىح سهىىٖ الرىىشص ألللىىاب الغىىاؼح ّال٘ىىذاى ترىىْسج عاهىىح ٌُىىا   

 الْاظثاخ الرٖ ٗعة هبؼترِا عٌذ تٌاء الوٌِط الرذسٗثٖ ُّٖ:

o  قىام الثاؼىس تْضىا تلى  الروشٌٗىاخ لريىْٗش الرىْج الخالىح تاعىرخذام ظِىاص

 هرٌا لِزا ال شف.

o  ٗكْى ٌُا  ستظ ت٘ي هؽرىْٓ الروشٌٗىاخ الرذسٗث٘ىح اللاهىح ّالخالىح ّالركٌ٘ىك

 ّا عذاد الٌفغٖ ّالشتظ  ٘وا تٌِ٘ا.

o  ذكىْى الضٗىىادج  ىىٖ ؼوىىل الرىىذسٗة هٌرتوىح ّهرذسظىىح بىىبم الفرىىشاخ الرذسٗث٘ىىح

الوخرلفح  ٖ الذائشج الرذسٗث٘ىح الكث٘ىشج تعىكل هرعىذد ّهرفىق هىا  رىشج الرىذسٗة 

ّقاتل٘ىىح الشٗاضىىٖ الثذٌٗىىح ّمىىزلك ا عروىىاد علىىٔ الرؽل٘ىىل الؽشمىىٖ لريىىْٗش 

 لح الوٌا غاخ.األعظ الثاْٗه٘كاً٘ك٘ح ّاعروشاس الؽالح الرذسٗث٘ح  ٖ ؼر٘

o  ذ م٘ىىذ ذيىىْٗش الؽشمىىاخ الضىىل٘فح  ىىٖ األداء ًالرىىْٓ الخالىىحم هىىا ذْؼ٘ىىذُا

ّذيْٗشُىىا ّاسذثاطِىىا تريىىْٗش الركٌ٘ىىك هىىي بىىبم ذيىىْٗش الراتل٘ىىاخ الثذً٘ىىح 

 الخالح.

o  الرْظىىَ تلول٘ىىح الرىىذسٗة لةلىىٔ ًذيىىْٗش الرىىْٓ الخالىىحم ألُو٘رِىىا  ىىٖ ذؽر٘ىىق

 أ ضل ا ًعاصاخ  ٖ ُزٍ الفلال٘ح.

o  الوثىىادو ّاألعىىظ الثاْٗه٘كاً٘ك٘ىىح الوشذثيىىح تىىاألداء الوِىىاسٕ لر ذلىىذ ذؽذٗىىذ

الخيْج األّلٔ  ٖ الكعف عي أعثاب أبياء األداء   ٖ الرشم٘ض علٔ إٔ هي 
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ُزٍ الوثادو ّم٘ف٘ح اسذثاطِا تاألداء ٗغاعذ  ٖ الكعف عىي الورىذس الؽر٘رىٖ 

ٌٗىاخ للخي   موا ٗغاعذ علىٔ ّضىا الررىْس للىبض الخيى  عىي طشٗىق الروش

 الثذً٘ح الوٌغرح قٖ هٌِط ذذسٗثٖ علوٖ.

ّذىىن لىى٘اغح  رىىشاخ الوىىٌِط الرىىذسٗثٖ ّ ىىق ًرىىائط ذؽل٘ىىل الؽاعىىْب للور ٘ىىشاخ     

الثاْٗه٘كاً٘ك٘حًمٌ٘واذكم الوثؽْشح ّؼر٘لح ا برثاساخ الثذٌٗح للٌ٘ىح الثؽىس تا عىرٌاد 

 علٔ الورادس الللو٘ح الورخررح هشاع٘ا ها ٗ ذٖ:

o شدٗح الثذٌٗح ّالعغو٘ح لذٓ أ شاد عٌ٘ح الثؽس.هشاعاج الفشّ  الف 

o .اعرخذام هثذأ الرذسٗة الوٌرتن  ٖ ؼول الرذسٗة 

o  اعرخذام ؼول هر ٘ش ّهركشس علٔ شكل هْظاخ ّعلٔ هشاؼل قر٘شج ّٗرو٘ىض

ُزا الؽول تالر ٘٘ش  ٖ الكن ّالك٘ف ق٘اعا لةلٔ ؼر٘لح الرؽل٘ل الكٌ٘واذ٘كٖ ّتوا 

لٖ  ٖ سٗاضح اللاب الرْٓ ًالرْج الغشٗلحم موىا ٗربئن ّهريلثاخ الرذسٗة اللا

 م133: 1557. ًتع٘ش ّشْمد  أمذ اللالن ذعٌ٘ا

o .ٗرواشٔ الؽول الوغرخذم ها الوريلثاخ الخالح تالغاترح 

o  الر م٘ىىىذ علىىىٔ اعىىىرخذام ذوشٌٗىىىاخ العوٌاعىىىر٘ك٘ح لروي٘ىىىح اللضىىىبخ الخالىىىح

 تاألطشاف اللل٘ا ّاللوْد الفرشٕ ها األشرام.

o  ٔالروشٌٗىىاخ الرىىٖ ذيىىْس قاتل٘ىىح اللضىىلح علىىٔ الر ٘ىىش الغىىشٗا  ىىٖ الر م٘ىىذ علىى

ا ًرثاف البهشمضٕ لةلٔ اًرثاف هشمضٕ عىشٗا ّالرىذسٗة علىٔ صٗىادج الرىْج 

 الوو٘ضج تالغشعح.

o  الرثادم  ٖ ذذسٗة الوعوْعاخ اللضل٘ح بىبم الْؼىذج الرذسٗث٘ىح ّذعٌىة الر٘ىام

شاؼح ّاعرلادج العفاء تى٘ي تلذج ذوشٌٗاخ هررال٘ح  ٖ آى ّاؼذ ها لعياء ّقد لل

 هعوْعح ذوشٌٗاخ ّأبشٓ  ٖ الروشٗي ًفغَ.

o  ٔالر م٘ذ علٔ الروشٌٗاخ الخالىح  ىٖ األداء ّذيْٗشُىا ّذٌو٘رِىا للؽرىْم على

 أ ضل اًعاص.

o  الرشم٘ض علٔ ذيْٗش ذوشٌٗاخ الرْج الخالح علٔ هامٌىح ذيىْٗش الرىْج الخالىح

 ّذٌو٘ح تل  الور ٘شاخ الثاْٗه٘كاً٘ك٘ح.

بم ها ذرذم لون الثاؼس الوٌِط الرىذسٗثٖ الوررىشغ علىٔ ضىْء الرؽل٘ىل الىزٕ هي ب   

ؼرل عل٘ىَ تاعىرخذام الْعىائل الرذسٗث٘ىح ّذيث٘رِىا توىا ٗؽرىق ذيىْٗش الرىفاخ الثذً٘ىح 

الخالح الرٖ هي الووكي اى ذيْس الٌْاؼٖ الثاْٗه٘كاً٘ك٘ح هغرلٌ٘ةا تالورىادس الؽذٗصىح 

 ىىٖ الغىىاؼح ّالو٘ىىذاى  ضىىبة عىىي ا عىىرلاًح  ّذعشترىىَ الورْاضىىلح  ىىٖ هعىىام الرىىذسٗة

تخثىىىشاخ الوعىىىش ٘ي الللو٘ىىىح  ىىىٖ هعىىىام الرىىىذسٗة هرىىىذسا  ىىىٖ رلىىىك الراتل٘ىىىاخ الثذً٘ىىىح 

 ّالوغرْٓ الرذسٗثٖ للٌ٘ح الثؽس ُّزٍ تل  ا ٗضاؼاخ ؼْم الوٌِط الرذسٗثٖ:

ُذف الوٌِط الرذسٗثٖ لةلٔ ذيْٗش الرْج الخالح تاألداء علٔ ظِاص ذيىْٗش الرىْج  .1

 ْٗش تل  الور ٘شاخ الثاْٗه٘كاً٘ك٘ح.ّذي
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ل اٗىىىىىح  21/0/2113ذىىىىىن ذيث٘ىىىىىق الوىىىىىٌِط علىىىىىٔ أ ىىىىىشاد عٌ٘ىىىىىح الثؽىىىىىس هىىىىىي  .2

21/11/2113  . 

م ّؼىىذاخ ذذسٗث٘ىىح  ىىٖ األعىىثْ  3م أعىىثْ  تْاقىىا 12ًتل ىىد هىىذج ذٌف٘ىىز الوىىٌِط ً .3

 م دق٘رح.51ّتل  صهي الْؼذج الرذسٗث٘ح ً

 االختثاراخ انثؼذٌح: 3-11-3

ذٌف٘ز هذج الوٌِط الرذسٗثٖ الوررشغ أظىشٓ الثاؼىس ا برثىاساخ  تلذ ا ًرِاء هي    

الثلذٗح علٔ أ شاد عٌ٘ح الثؽس علىٔ هبعىة مل٘ىح الرشت٘ىح الشٗاضى٘ح/ظاهلح ت ىذاد  ىٖ 

هشاع٘ةىا التىشّف ّالر٘اعىاخ راذِىا الرىٖ طثرىد  21/11/2113ْٗم األستلاء الوْا ق 

 اترح قذس ا هكاى. ٖ ا برثاساخ الرثل٘ح ّؼشص الثاؼس علٔ اى ذكْى هري

 انٌضائم اإلزصائٍح: 3-12

ا spssاعىىرخذم الثاؼىىس الؽر٘ثىىح ا ؼرىىائ٘ح ً   م  ىىٖ اعىىرخشاض ًرىىائط الثؽىىس هغىىرخذهة

 الْعائل ا ؼرائ٘ح اٙذ٘ح:

 .ٖالْعظ الؽغات 

 .ٕا ًؽشاف الول٘اس 

 .الْع٘ظ 

 .هلاهل ا لرْاء 

 ابرثاس خ لللٌ٘ح الْاؼذج. 

 انثاب انراتغ

 ٍهيا ًينالشتيا:ػرض اننتائح ًتسه -4

 ػرض نتائح يتغٍر انسًاٌا ًتسهٍهيا ًينالشتيا: 4-3

 (2اندذًل )

 ٌثٍن لٍى انٌضط انسطاتً ًاالنسراف انًؼٍاري فً االختثارٌن انمثهً 

 ًانثؼذي نساًٌح )االنطالق ًانيدٌو ًاالتداه(

 خ

 الولالعاخ ا ؼرائ٘ح           

 

 الور ٘شاخ

ّؼذج 

 الر٘اط

تلذٕ 

 قثلٖ

الْعظ 

 ؽغاتٖال

ا ًؽشاف 

 الول٘اسٕ

 دسظح صاّٗح اًيب  1
 1.727 37.875 تلذٕ

 2.900 33.125 قثلٖ

 دسظح صاّٗح ُعْم 2
 3.625 39 تلذٕ

 15.390 39.500 قثلٖ

 دسظح صاّٗح اذعاٍ 3
 0.916 2.375 تلذٕ

 1.542 10.375 قثلٖ
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ا ًيب  ماى  م أعبٍ اى الْعظ الثلذٕ لور ٘ش صاّٗح5هي العذّمًٗرث٘ي  

م تاًؽشاف 33.125م ّتل  الْعظ الرثلٖ 1.727ًم تاًؽشاف هل٘اسٕ 37.075ًً

م تاًؽشاف 35م  أها الْعظ الؽغاتٖ الثلذٕ لضاّٗح الِعْم 2.511ًهل٘اسٕ ً

م  أها الْعظ 15.351م تاًؽشاف هل٘اسٕ 35.511ًم ّالرثلٖ 3.625ًهل٘اسًٕ

م ّالرثلٖ 1.516ؽشاف هل٘اسٕ ًم تا2.375ًالؽغاتٖ الثلذٕ لضاّٗح ا ذعاٍ ً

 م.1.542م تاًؽشاف هل٘اسٕ 11.375ًً

م 6لةىف الضّاٗا الرىٖ عشضىد أّعىاطِا الؽغىات٘ح الرثل٘ىح ّالثلذٗىح  ىٖ العىذّم ً    

أعىىبٍ لِىىا عبقىىح مث٘ىىشج تاللوىىل اللضىىلٖ لرطىىشاف اللل٘ىىا ّالعىىز   الرىىٖ ذلشضىىد 

هثاشىىشج تالوغىىاس الؽشمىىٖ للرىىذسٗثاخ الوررشؼىىح علىىٔ العِىىاص  موراّهىىاخ لِىىا عبقىىح 

لرداء الخاص تشهٖ الرشص  ّٗرثى٘ي اى ق٘وىح صاّٗىح ا ذعىاٍ ُّىٖ الضاّٗىح الرىٖ ذىذم 

علٔ ذؽر٘ق أ ضىل ّضىل٘ح للرىشص لؽتىح ا ًيىب  تذ لىح صاّٗىح ا ًيىب  ّصاّٗىح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  م671: 1551. ًُاذو٘ظ  الِعْم

ا  ٖ هغرْٓ صاّٗح ا ًيب  ُّْ ه شش ظ٘ذ  ألًىَ قشٗىة  لةىف الرؽغي ماى مث٘شة

هي هغرْٓ صّاٗا ا ًعاصاخ الع٘ذج  ٖ األسقام األ ضل  ّها ًبؼتَ هي ببم أسقىام 

ا ًيىىب  ّالِعىىْم ُىىْ ذىى ش٘ش العِىىاص الوغىىرخذم  ىىٖ شثىىاخ صاّٗىىح الِعىىْم ّاى ذىى ش٘شٍ 

. األمثىىش علىىٔ صاّٗىىح ا ًيىىب  ّالرىىٖ ُىىٖ لؼىىذٓ الٌرىىاط الِاهىىح  ىىٖ هىىذٓ الورىىزّف

م123: 2111ًالفضلٖ  
  
 

ّهي ّظِح ًتش الثاؼس اى ذيْٗش قْج سهٖ الرشص أهش رّ أُو٘ح قرْٓ  لر       

  ذرؽذد  رظ األداء اللام لؽشمح الشهٖ الزٕ ٗعول الوْاصًح الرٌغ٘ق ّالرْق٘د تل 

ٗلضص  ي األداء ّٗخلق ذٌْ   ٖ الرذسٗة ّ ائذج الشاهٖ ّأمصش الرذسٗثاخ  ائذج لِا ُْ 

ذواسٗي  -ّضا الشهٖ ّالشهٖ –الرْج تالعِاص الريْٗش الزٕ ٗرضوي ذواسٗي الكشج 

الشهٖ الوخرلفح ّالوْصًّح ّالرفض ّالرواسٗي الوشذثيح تررٌ٘اخ العِاص الوغرخذم  لر 

 اًَ هي العذٗش تا ُروام اى ٗرضوي ُزا الٌْ  هي الرذسٗة لشهاج الرشص هي العثاب.

 (3اندذًل )

 زاًٌحنطثح انخطأ نًتغٍر ٌثٍن لٍى فرق األًضاط  ًانسراف انفرًق ًلًٍح )خ( ً

 )االنطالق ًانيدٌو ًاالتداه( 

 

 خ

 الولالعاخ ا ؼرائ٘ح       

 

 الور ٘شاخ

 

ّؼذج 

 الر٘اط

 ش  

 األّعاط

اًؽشاف 

 الفشّ 

ق٘وح 

 ًخم

ًغثح 

 الخي 

 0.001 5.158 2.605 4.750 دسظح صاّٗح اًيب  1

 0.924 0.098 14.392 1.500 دسظح صاّٗح ُعْم 2

 0.053 2.320 9.754 8.000 دسظح صاّٗح اذعاٍ 3
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م تلى   ىش  األّعىاط الؽغىات٘ح  لور ٘ىش صاّٗىح ا ًيىب  11ٗرث٘ي هي العذّم ً 

م ُّىٖ 4.150م ّتل د ق٘وح ًخم 2.615ًم ّا ًؽشاف الول٘اسٕ للفشّ  4.751ًً

م. ّ تلى   ىش  1.15م ُّىْ اقىل هىي 1.111ًق٘وح دالح هلٌْٗا  ًِىا ذؽىد ًغىثح بيى ً

م ّا ًؽىىشاف الول٘ىىاسٕ للفىىشّ  1.511ت٘ح  لور ٘ىىش صاّٗىىح الِعىىْم ًاألّعىىاط الؽغىىا

م ُّٖ ق٘وح غ٘ش دالح هلٌْٗىا ألًِىا ذؽىد ًغىثح 1.150م ّتل د ق٘وح ًخم 14.352ًً

م. تلىى   ىىش  األّعىىاط الؽغىىات٘ح  لور ٘ىىش صاّٗىىح 1.15م ُّىىٖ امثىىش هىىي 1.525ًبيىى ً

ق٘وىىىىح ًخم  م ّتل ىىىىد5.754م ّا ًؽىىىىشاف الول٘ىىىىاسٕ للفىىىىشّ  0.111ًا ذعىىىىاٍ ً

م ُّىْ امثىش هىي 1.153م ُّٖ ق٘وح غ٘ش دالح هلٌْٗا ألًِا ذؽىد ًغىثح بيى 6.321ًً

 م.1.15ً

م  اى ذؽغي  صاّٗح ا ًيب  هي ببم صٗادذِىا  قاتلىَ 6موا رمشًا  ٖ ظذّم ً 

ًرراى تضاّٗح الِعْم  ضبة عي ًرراى ظ٘ذ تضاّٗح الورزّف ّالرىٖ ذىذم علىٔ اذخىار 

ش اًغى٘ات٘ح  ىٖ هشؼلىح ا ًيىب  تا برثىاس الثلىذٕ ّالىزٕ الورزّف ماى  ٖ ّضا أمصى

 ع٘ دٕ  ٖ الٌِاٗح لةلٔ صٗادج هغا ح الرشص.

لةىف الرذسٗثاخ الرٖ اعىرخذهِا علىٔ العِىاص الورىٌا اًلكىظ علىٔ ذيىْٗش الرىْج  

الخالح تالشهٖ ّ الرٖ ذلذ اللٌرش الؽْٕ٘ الىشئ٘ظ  ىٖ ذىذسٗة الشهىاج  لر ٌٗث ىٖ أى 

ذىذسٗثاخ الرىْج  هىي أظىل ا  ىادج الوصلىٔ لرؽر٘ىق الوؽرىلح الٌِائ٘ىح  ذربقٔ عائش أًْا 

لرغىىخ٘شُا  ىىٖ صٗىىادج عىىشعح الىىزسا  ّالرىىشص  لر ذتِىىش اللذٗىىذ هىىي الذساعىىاخ أى 

الخرْلىى٘ح ًالٌْع٘ىىحم أهىىش ضىىشّسٕ  ىىٖ ذيىىْٗش الرىىْج. ّالضٗىىادج  ىىٖ الرىىْج هِوىىح  

الؽشمىاخ البصهىح  ّٗشظا رلك ظضئ٘اة لةلىٔ الرٌغى٘ق هىا تى٘ي اللضىبخ الرىٖ ُىٖ ذؽىذد

لِزا الفلال٘ح. ٌّٗث ٖ ًلريْٗش ُىزا الٌىْ  هىي الرىْجم العوىا تى٘ي الروىاسٗي الرىٖ ذلكىظ 

ذرٌ٘ىىح هؽىىذدج لِىىزا األداء  ماعىىرخذام هراّهىىاخ هرٌْعىىح  ىىٖ مىىل هشاؼىىل الشهىىٖ ّلكىىل 

: 1552. ًتاسذل٘ىد  اللضبخ ّالوفالل.ّاعرخذام أشكام هخرلفح هي ذواسٗي األشرىام

 م467-511

الريْس الؽالل  ٖ هر ٘شاخ صّاٗا ا ًيب  ّالِعْمًالْضام ّا ذعاٍ   لىف  

دلد علٔ ذ ش٘ش الرذسٗثاخ الرٖ طثرِا الثاؼس علٔ أ شاد اللٌ٘ح  لر لىف اعرخذام أًْا  

عذج هي الرْج تاعرخذام مل الْعائل الووكٌح هصل ا شرام الوضا ح للعِاص الورٌا 

ا ّذذسٗة األشرام ماى ُذ ِا الْؼ٘ذ ُ ْ ذيْٗش العشّط الو٘كاً٘ك٘ح لرداء ّبرْلة

 لضّاٗا ا ًيب  ّالِعْم ّا ذعاٍ ّالرٖ ؼروا ذ شش  ٖ ذؽر٘ق ا ًعاص الع٘ذ

Bartett, 1999: 46-51)م. 

م أىف ٌُا  شبز هتاُش للرْج عٌذ الشاهٖ ٗوكي أى Paish 1998ً ّٗشٓ 

اً٘ك٘ح ُّزٍ الوتاُش ُٖ ذيْس الرْج ا ظوال٘ح ّالرٖ ذ شش  ٖ ذكاهل العشّط الو٘ك

الرْج الكل٘ح عي طشٗق ذذسٗة األشرام الورٌاعق ّالرٖ ٗعة اى ٗؽا ع الشاهٖ علِ٘ا 

طْام الغٌح  لىف ُزٍ الٌْع٘ح ُٖ الرٖ ذل٘ذًا تغشعح أمصش ّلكي ذغرع٘ة تغشعح أمثش 

للرؽف٘ض. ّالرْج الخالح الرٖ ٗفرشف أى ذكْى هشذثيح تالعشّط الفٌ٘ح ّالو٘كاً٘ك٘ح  
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الرٖ ٗعة اى ذشذثظ ترذسٗة اللضبخ ّ را للوِاسج ّاللضبخ اللاهلح هي ببم ّ

اعرخذام أظِضج ذرٌ٘ح هغاعذج ّ ذواسٗي الرفض ّالرٖ ذلذ األمصش أُو٘ح  ٖ هشاؼل 

. ذيْٗش لهكاً٘اخ الشاهٖ  ّالرْج الويلرح الوشذثيح توعوْعح عضل٘ح هؽذدج

(Wilfpaish, 2000: 126-127) 

ذسٗثاخ الوغرخذهح قذ أششخ تعكل  لام  ٖ ذيْٗش الغشعح ّٗلؽع اى الر    

الضاّٗح للزسا   ٖ أشٌاء لؽتح الشهٖ الرٖ ؼروا أششخ علٔ ذيْٗش عشعح ا ًيب  

الٌِائ٘ح  ّذرل٘ل الفش  ت٘ي الضبو٘ي ّالزٕ دم علٔ اًغ٘ات٘ح عال٘ح لرداء ت٘ي لؽترٖ 

لضل٘ح هي ببم ذواسٗي الشهٖ ّالشهٖ الٌِائٖ. ُّزا ٗشظا لةلٔ ذيْٗش الرْج ال

الوراّهاخ الوخرلفح  الرراعذٗح ّالوٌاعثح  تالٌغثح للعضء الللْٕ هي العغن هي ببم 

أداء ؼشماخ ّضا الشهٖ ّالشهٖ علٔ العِاص توراّهاخ بف٘فح ّشر٘لح  لر سمض 

الثاؼس ببم ُزٍ الرذسٗثاخ علٔ أ شاد اللٌ٘ح هي الشهاج العثاب ذلل٘وِن أعلْب أداء 

الفٌ٘ح ببم ُزٍ الرذسٗثاخ. ّالر م٘ذ علٔ ذيْٗش الرْج لللضبخ ترْسج الوشاؼل 

ظ٘ذج  لر ذلذ هعوْعاخ الرواسٗي الوركشسج ّالٌعاطاخ الشٗاض٘ح ّالرواسٗي الوؽذدج 

ّذذسٗثاخ الرْج الخالح الوتِش الشئ٘غٖ للؽفاظ علٔ العشّط الو٘كاً٘ك٘ح الوشذثيح 

  (McCoy, et al., 2005: 47-50). تاألداء

لىف ذواسٗي الرْج الخالح الرٖ طثرِا الثاؼس شولد اللذٗذ هي العْاًة الفٌ٘ح     

ّالوِاسٗح تاعرخذام العِاص الوغرخذم ّتاألشرام الوٌاعثح لريْٗش ّذٌو٘ح العشّط الفٌ٘ح 

ّالر م٘ذ علٔ العشّط الو٘كاذ٘ك٘ح الوشذثيح تاألداء  لر لىف طث٘لح أداء الوِاسج  شضد 

ٗكْى قْٗاة ّعشٗلاة ُّزا ها ظلل الثاؼس اى ٗرعَ تاى ذكْى ذذسٗثاخ علٔ الشاهٖ أى 

الرْج هٌاعثح ّالرشم٘ض ترْسج أّعا علٔ ذواسٗي الغشعح هصل الشهٖ ت دّاخ أبف 

ّصًا. لر ٗعة هشاقثح ُزٍ الفرشج تلٌاٗح ّٗعة الؽفاظ علٔ هغرْٗاخ الرْج هي دّى 

أى ٗكْى البعة علٔ أذن  لسُا  البعة ترْسج غ٘ش هبئوح. الِذف الشئ٘ظ ُْ

 ّظَ هي العاُضٗح للشهٖ.

ّٗشٓ الثاؼس اى ذيْس الرْج الخالح تالوعاه٘ا اللضل٘ح اللاهلح تاألداء ؼرق  

ذيْسا  ٖ الور ٘شاخ الثْ٘ه٘كاً٘ك٘ح الوشذثيح تٌفظ األداء ُّزا ها ظِش هي ببم 

ك٘ح مرؽر٘ق ذيْس عشعح اًيب  الرشص الرٖ ذشذثظ  تعو٘ا الور ٘شاخ الثْ٘ه٘كاً٘

عشعح صاّٗح عال٘ح  ٖ الزسا  الشاه٘ح ّ دّساى العز  تعكل لؽ٘ػ هي ببم 

الرصث٘د الرؽ٘ػ لرذم الشاظل الغاًذج ببم هشؼلح الثذء تالذ ا  ٖ أشٌاء هشؼلح 

ا عٌاد الفشدٕ. ُّزا ؼروا ٗشذثظ تذسظح هشًّح للكرف للزسا  الشاه٘ح ّاعرخذام 

لْقد ُزا ٗ دٕ لةلٔ ذيْٗش العِذ اللالٖ ّالغشعح ًالغؽةم للزسا  الؽشج ّ ٖ راخ ا

 الضاّٗح  لر لىف قْج اليشد الوشمضٕ ذثرٖ الرشص علٔ هغاس الرلع٘ل األّعا .

لىف ذيْس الرْج للشظل٘ي ّالزساع٘ي ّصهٌِوا عضص هي ذؽر٘ق الذّساى الفلام       

ٗ دٕ لةلٔ للشظل ال٘ؤٌ ّالزٕ ٌٗرط عٌَ ذرذم الؽْف تاذعاٍ الشهٖ تغشعح هوا 
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صٗادج الض ظ علٔ العز  ببم هشؼلح الشهٖ عٌذ ذؽر٘ق ا عٌاد الفشدٕ ال٘غاس 

 ّٗلذ ُزا ذؽض٘ش ظ٘ذا لؽشمح الشهٖ.

ّببلح لوا ذرذم  اى الِذف هي ذؽل٘ل سهٖ الرشص ُْ هؽاّلح لرْؼ٘ذ     

عٌالش هشاؼل األداء الفٌ٘ح  تيشٗرح هصال٘ح ًّوْرظ٘ح ؼ٘س ٗ دٕ ابر٘اس الوشاؼل 

ٌوْرظ٘ح  الرٖ ذلرثش ضشّسٗح ّأعاع٘ح  ٖ ذؽر٘ق الوغا ح الع٘ذج للشهٖ ّهذٓ ال

الؽاظح لريْٗش ُزٍ الور ٘شاخ هي ببم الرذسٗة الثذًٖ الوٌاعة ّالوشذثظ تِزٍ 

 الور ٘شاخ.

 ػرض نتائح يتغٍر انطرع ًتسهٍهيا ًينالشتيا 4-2

 (4اندذًل )

الختثارٌن انمثهً ًانثؼذي ٌثٍن لٍى انٌضط انسطاتً ًاالنسراف انًؼٍاري فً ا

نطرػح االنطالق ًضرػح االنتمال األفمٍـــــــح ًانطرػح انساًٌح نهذًرج األخٍرج 

 يشاتيح نهدياز

 خ
 الولالعاخ ا ؼرائ٘ح

 

 الور ٘شاخ
 ّؼذج الر٘اط

تلذٕ 

 قثلٖ

الْعظ 

 الؽغاتٖ

ا ًؽشاف 

 الول٘اسٕ

 م/شا عشعح ا ًيب  1
 0.801 21.489 قثلٖ

 1.518 20.628 تلذٕ

 م/شا األ ر٘ح عشعح ا ًررام 2
 0.109 1.711 قثلٖ

 0.520 1.530 تلذٕ

3 
الغشعح الضاّٗح للذّسج األب٘شج 

 هعاتِح للعِاص
 د/شا

 12.881 692.250 قثلٖ

 45.048 572.153 تلذٕ
 

م أعبٍ اى الْعظ الرثلٖ لور ٘ش عشعح ا ًيب  ماى 7ٗرث٘ي هي العذّم ً  

م تاًؽشاف 21.620م ّتل  الْعظ الثلذٕ 1.011ًشاف هل٘اسٕ ًم تاًؽ21.405ً

م  أها الْعظ الؽغاتٖ الرثلٖ لغشعح ا ًررام األ ر٘ح 1.510هل٘اسٕ ً

م تاًؽشاف هل٘اسٕ 1.531م ّالثلذٕ 1.115ًمتاًؽشاف هل٘اس1.711ًًٕ

م تاًؽشاف 652.251م  أها الْعظ الؽغاتٖ الرثلٖ للغشعح الضاّٗح 1.521ًً

 م.45.140م تاًؽشاف هل٘اسٕ 572.153ًم ّالثلذ12.001ًٕهل٘اسٕ ً

لرا قاسًا هغرْٓ الغش  الوزمْسج تر٘ن الـًم/شام  ٌعذ اى الغىشعح األمثىش ماًىد  

مم/شىىا  ّالْعىىظ الؽغىىاتٖ الرثلىىٖ  21.40لبًيىىب  لر مىىاى الْعىىظ الؽغىىاتٖ الثلىىذٕ ً

مم/شا  ّذ ذٖ تلذُا الغىشعح الضاّٗىح21.62ً
 ً*م

ي ّضىا الشهىٖ للوشؼلىح األب٘ىشج ً هى

                  
ً*م
م د/شا  ّتِزا ٗكْى الٌاذط الوغرخشض تر٘وح 57.32ذرغن الغشعح الضاّٗح علٔ ق٘وح الضاّٗح الٌرف قيشٗح ً 

 الغشعح الخي٘ح.
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مم/شىىىا  ّتْعىىىظ ؼغىىىاتٖ قثلىىىٖ 12.17لةلىىىٔ لؽتىىىح الشهىىىٖم تْعىىىظ ؼغىىىاتٖ تلىىىذًٕ

ا الغىىىشعح ا ًررال٘ىىىح ًعىىىشعح الىىىذّساى األّمم تْعىىىظ ؼغىىىاتٖ 5.50ً مم/شىىىا  ّأب٘ىىىشة

مم/شىىىا  اى الريىىىْس  ىىىٖ األّعىىىاط 1.53مم/شىىىا  ّتْعىىىظ ؼغىىىاتٖ قثلىىىٖ 1.71ًتلىىىذًٕ

بىىبم ذىى ش٘ش الرىىذسٗثاخ الرىىٖ  الؽغىىات٘ح لور ٘ىىش الغىىش  ُىىزٍ أل ىىشاد اللٌ٘ىىح ظىىاء هىىي

اعرخذهِا  ِ٘ا الثاؼس ظِاص هراّهاخ هخرلفح ّّ ق الغىش  الويلىْب أدااُىا  ىٖ أداء 

ا ببم هشؼلح ّضا الشهٖ ّهشؼلح الشهٖ الٌِائٖ.   سهٖ برْلة

 انثاب انخايص

 االضتنتاخاخ ًانتٌصٍاخ -5

 االضتنتاخاخ: 5-1

اؼىىس للىىٔ ا عىىرٌراظاخ  ىىٖ ضىىْء ًرىىائط الثؽىىس ّالؽرىىائق الللو٘ىىح ذْلىىل الث

 اٙذ٘ح:

 ؼذّز ذيْس  ٖ الغشعح الضاّٗح للعغن لؽترٖ ّضا الشهٖ ّالشهٖ. .1

ؼذّز ذيْس  ٖ صّاٗا ا ًيىب  ّالِعىْم ّا ًيىب  توىا ٗرٌاعىة ّهىا ذؽرىق  .2

 هي عشعح اًيب  عال٘ح.

لةىف ذيْس صاّٗح الِعْم ّا ًيىب  عىثة  ىٖ أىض ذكىْى صاّٗىح ا ذعىاٍ هياترىح  .3

 مٖ للرشص  ُّزا أشش لٗعات٘ةا  ٖ ذؽر٘ق اًعاص امثش.للوغاس الؽش

مل الرذسٗثاخ الرىٖ طقثرىد علىٔ العِىاص أدخ للىٔ ذيىْٗش الور ٘ىشاخ الفلالىح  .4

  ٖ ذؽر٘ق ا ًعاص الع٘ذ  لزلك ؼذز ذيْس  ٖ هغا ح الشهٖ.

لةىف الرذسٗثاخ الرٖ طقثرد علىٔ العِىاص الوررىشغ أدخ للىٔ ؼىذّز ذؽغىي  ىٖ  .5

    ّقْج الشظل٘ي.قْج الزساع٘ي  ّالعز

 :انتٌصٍاخ 5-2

  ٖ ضْء ا عرٌراظاخ الرٖ ذْلل للِ٘ا الثاؼس  ْٗلٖ توا ٗ ذٖ: 

 لظشاء تؽْز لور ٘شاخ ه٘كاً٘ك٘ح أقبشٓ لن ٗرٌاّلِا الثاؼس. .1

الر م٘ذ علٔ لظشاء الرذسٗثاخ علٔ العِاص الوررشغ ّ رةا للوغاساخ الؽشم٘ح  .2

 الخالح تالوشاؼل الفٌ٘ح للرشص.

هعىاتِح تاعىرخذام أظِىضج أقبىشٓ هعىاتِح للعِىاص الوررىشغ لثىاقٖ  لظشاء تؽْز .3

  لال٘اخ الشهٖ.

 انًصادر ًانًراخغ:
o   ًذشظوىىحم الوشمىىض ا قل٘وىىٖ  للىىاب الرىىْٓ  ىىٖ انًكٍانٍكااا انسٌٌٍااح نريااً انماار تاسذل٘ىىد  

 م. 1552  11الراُشج: ًلؽ٘فح الللْم الشٗاض٘ح اللذد

o ْ٘ه٘كاً٘ك  ٖ الرذسٗة الشٗاضىٖ صاألداء الؽشمىٖ:داس لشٗػ عثذ الكشٗن الفضلٖ: ذيث٘راخ الث

 . 2111دظلح  عواى 

o   األغشاف شثكح : )ازذث االتتكاراخ ًاالختراػاخ نألخيسج انرٌاضٍح انًتؼذدجلبغ ؼغٌ٘ي

 ا ًرشً٘د ظوِْسٗح هرش اللشت٘حم.

o   غىن أعرار هعاس   ٖ ق -: ًالرشت٘ح الشٗاض٘حانينذضح انرٌاضٍحعرام الذٗي شلثاى علٖ ؼغي

 الوولكح اللشت٘ح الغلْدٗحم.-ظاهلح أم الرشٓ-الرشت٘ح الثذً٘ح
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o   ًل٘ث٘ىىا  ػهااى ًئااائف األػواااء ًانهٍالااح انثذنٍااحالفىىادٕ تعىى٘ش ُّىىبم عثىىذ الىىشصا  شىىْمد :

 م.1557هٌعْساخ ظاهلح الغاتا هي اتشٗل 

o   ًتؽىس ذؽذٗذ عْاهل سهىٖ الرىشص تالٌغىثح للشٗاضى٘٘ي رّٕ الوغىرْٓ اللىالٖمٌكش ُاذو٘ظ :

 .م1551بم الو ذوش الذّلٖ األّم لررٌ٘ح اللاب الرْٓ  مْلًْ٘ا ب

o   انثساج انؼهًاً فاً انترتٍاح انرٌاضاٍح ًػهاى انانفصهؽوذ ؼغي عبّٕ ّأعاهح ماهل ساذىة :

 م.1555ًالراُشج  داس الفكش اللشتٖ  

o   ًالراُشج  داس الفكش 3  ط1  ضانمٍاش ًانتمٌٌى فً انترتٍح انرٌاضٍحهؽوذ لثؽٖ ؼغاً٘ي :

 م.1555اللشتٖ  

o   ًٖت ىىذاد  دنٍاام انثساااث نكتاتااح األتساااث فااً انترتٍااح انرٌاضااٍحًىىْسٕ العىىْ  ّسا ىىا الكث٘غىى :

 م.2114ًب.مم 

o   م. 2112: ً تاتل  هياتا الرلل٘ن اللالٖ  الثؽس الللوّٖظَ٘ هؽعْب ّاؼوذ تذسٕ ؼغ٘ي 

o   ّالٌعىىىش   : ًت ىىىذاد  داس الؽكوىىىح لليثاعىىىحطرائاااك انثساااج انؼهًاااً ًيناىدااوّظ٘ىىَ هؽعىىىْب

 م.1553

o Bartett,R;The biomechanics of the diacusthrow,A. review ,Journal 

of port Science,10,1999. 

o Bosce, C.; Muscular elesficity and explosive strength inspolf 

activity societa stampa spoifiva: (Roma, 2002). 

o Manfred Losch; Increasing the effectiveness of special stlenth 

training for the discus throw using the discus shrenth machine: 

(1994, 9:3). 

o McCoy,Rw,et al;  Kinemtic Analysis of discus throwers: (In Track 

Technique,91,2005). 

o NeTT.T; Uben des Gleichgewichtssinns bein Hammerwerfen. In: 

(Ladla, 1990).  

o Syvester J.; Point for the discus thrower and conach to ponder In. 

Track & field quart: (Keveiew, 1996). 

o Ward P.; The Discus. In: (Gambettal. V.(Ed) Track and Field coaching 

Manual. West point (N.y), 1991). 

o WilfPaish :The biomechanics of the discus throw : (In Techniques in 

Athletcs- The first international conference,VOL.1.COLOGNE. 2000). 

o Zur Abwurftech; Beim Diskuswer. In: (Ladla, 1997). 
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 (1يهسك )

 انثرنايح انتذرٌثً ػهى ياكنح تذرٌة انمٌج انخاصح نريً انمر  )انشير األًل(

 الركشاس الْصى هفشداخ الرذسٗة الْ٘م
الشاؼح ت٘ي 

 الركشاس
 الوعاه٘ا

الشاؼح 

ت٘ي 

 الوعاه٘ا

 العذج

 الغثد
 أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.

 
 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5

 ا شٌ٘ي

 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشه1ٖ
  
. الىىذبْم ألداء الْاظىىة الىىشئ٘ظ تعىىكل  لىىام هىىي 2

 شهٖ ّالشهٖ الٌِائٖ.ببم اذخار ّضا ال

 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5

 األستلاء

 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.1
 
. الىىذبْم ألداء الْاظىىة الىىشئ٘ظ تعىىكل  لىىام هىىي 2

 ببم اذخار ّضا الشهٖ ّالشهٖ الٌِائٖ.
 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.3
 

 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5

 الغثد

 أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.. 1
 
. الىىذبْم ألداء الْاظىىة الىىشئ٘ظ تعىىكل  لىىام هىىي 2

 ببم اذخار ّضا الشهٖ ّالشهٖ الٌِائٖ.
 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.3

 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5

 ا شٌ٘ي

 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.1
 
داء الْاظىىة الىىشئ٘ظ تعىىكل  لىىام هىىي . الىىذبْم أل2

 ببم اذخار ّضا الشهٖ ّالشهٖ الٌِائٖ.
 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.3

 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5

 األستلاء 

 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.1
 
. الىىذبْم ألداء الْاظىىة الىىشئ٘ظ تعىىكل  لىىام هىىي 2

 ّالشهٖ الٌِائٖ. ببم اذخار ّضا الشهٖ
 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هىي ّضىا الشهىٖ.3

 

 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5

 الغثد

 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشه1ٖ

  
. الىىذبْم ألداء الْاظىىة الىىشئ٘ظ تعىىكل  لىىام هىىي 2

 ببم اذخار ّضا الشهٖ ّالشهٖ الٌِائٖ.

 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5

 ا شٌ٘ي

 ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ. . أداء1
 
. الىىذبْم ألداء الْاظىىة الىىشئ٘ظ تعىىكل  لىىام هىىي 2

 ببم اذخار ّضا الشهٖ ّالشهٖ الٌِائٖ.
 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.3

 

 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5

 األستلاء 

 
 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.1
 
داء الْاظىىة الىىشئ٘ظ تعىىكل  لىىام هىىي . الىىذبْم أل2

 ببم اذخار ّضا الشهٖ ّالشهٖ الٌِائٖ.

 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.3

 

 
 

 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5
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 الغثد

 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.1
 
. الىىذبْم ألداء الْاظىىة الىىشئ٘ظ تعىىكل  لىىام هىىي 2

 ّالشهٖ الٌِائٖ.ببم اذخار ّضا الشهٖ 
 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.3

 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5

 ا شٌ٘ي

 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.1
 
. الىىذبْم ألداء الْاظىىة الىىشئ٘ظ تعىىكل  لىىام هىىي 2

 ببم اذخار ّضا الشهٖ ّالشهٖ الٌِائٖ.
 الشهٖ.. أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا 3

 

 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5

 األستلاء

 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.1
 
. الىىذبْم ألداء الْاظىىة الىىشئ٘ظ تعىىكل  لىىام هىىي 2

 ببم اذخار ّضا الشهٖ ّالشهٖ الٌِائٖ.
 . أداء ؼشمح الشهٖ علٔ الوامٌح هي ّضا الشهٖ.3

 

 %71 .د1 3 0:1 11 م ن5

 


